
Voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.) 
(present perfect tense) 
 
ik heb + voltooid deelwoord (past participle) 
ik ben + voltooid deelwoord (past participle) 
 
grammatica = spraakkunst 
naslagwerk 
z-lib 
 
vorming van voltooid deelwoord: 
 
1) zwakke werkwoorden 
 
ge[stam]d 
ge[stam]t (voor stam op t, f, k, s, ch, p) 't fokschaap, 't kofschip 
 
stam = infinitief zonder -en = 1e persoon enkelvoud (ik) 
 
open lettergreep: eindigt op klinker (één klinker) 
gesloten lettergreep: eindigt op medeklinker (twee klinkers als je een lange klinker hebt) 
 
horen   ik hoor  gehoord 
spelen  ik speel gespeeld 
spellen  ik spel  gespeld 
 
 
2) sterke werkwoorden 
 
ge[stam met klankverandering]en 
 
krijgen  ik krijg  kreeg   gekregen 
lezen  ik lees  las   gelezen 
zingen  ik zing  zong  gezongen 
schrijven ik schrijf schreef ge-schre-ven 
 
 
3) onreglmatige werkwoorden 
 
a) ge[stam stam met klankverandering]d/t 
 
b) zonder ge- 
 
c) met afsplitsbaar (beklemtoond) voorvoegsel (prefix) 
 vb: aan-, door-, op-, ... 
 



d) hebben en zijn 
 
hebben ik heb  had gehad 
zijn  ik ben  was geweest 
 
 
gebruik: 
 
met hulpwerkwoorden: 
hebben 
 
krijgen  ik heb gekregen 
lezen  ik heb gelezen 
zingen  ik heb gezongen 
 
 
zijn (bij verandering van plaats of toestand) 
 
vertrekken  de trein is vertrokken 
inslapen ik ben ingeslapen  
sterven ik ben gestorven 
 
ik heb vergeten (niet bij hebben) 
ik ben vergeten (uit het geheugen) 
 
 
homoniem:  
 
bank 
 
 
 
 
 

(onvoltooid tegenwoordig) toekomende tijd 
(future tense) 
 
ik zal + infinitief 
ik ga + infinitief (nadruk op begin van actie in toekomst) 
tegenwoordige tijd (als context duidelijk is) 
 
 
 
 



 
 

                               DAGBOEK VAN MIJN WEEK 

                                     (rita) 

 
 
 

1. VORIGE WEEK 
 
Vorige zondag ben ik met mijn man en mijn nicht en neef naar een restaurant in de Valle 
d'Aosta gegaan. Daarna ben ik naar Duitsland in ons blauw busje gegaan. 
 
 beter:  Daarna ben ik in ons blauw busje naar Duitsland gegaan. 
 
Vorige maandag heb ik de familie van mijn man ontmoet en (heb) de dag met hen 
doorgebracht. 
 
koken  ik kook gekookt 
t k f s ch p 
 
Vorige dinsdag heb ik gekookt voor mijn schoonvader en de oom en tante van mijn man. Ik 
heb nagellak op de (vinger)nagels ("teennagels" zou ook kunnen) van de oude tante van mijn 
man gedaan en ze was erg blij. 
 
Vorige woensdag heb ik in een tweedehandswinkel een boek over Nederland gekocht, in het 
Nederlands. Daarna heb ik het huis van mijn schoonvader en de oom en tante van mijn man 
schoongemaakt. 
 
schoon = proper 
mooi 
(VL) schoon = mooi en proper 
 
Vorige donderdag ben ik naar Italië teruggekomen. 
 
Gisteren (vrijdag) ben ik naar het zwembad gegaan om te zonnen en te zwemmen. Daarna 
heb ik de (Dit lidwoord is niet noodzakelijk, mag wel maar moet niet) boodschappen gedaan 
(--> ik heb voedsel gekocht) en onze bagage opgeruimd, terwijl mijn man het busje 
schoonmaakte. 



 
 

2. VANDAAG 
 
Vandaag is het zaterdag en ik studeer Nederlands bij Bart. Ik heb in augustus geen 
Nederlands gestudeerd en ben bijna alles vergeten, maar ik beloof dat ik in september weer 
ga studeren. 
 

 
 
 

 
 
3. VOLGENDE WEEK 
 
Morgen is het zondag. Ik ga het huis schoonmaken en mijn vrienden bellen. S avonds ('s 
Avonds, met weglating (apostrofe) 's omdat dit de afkorting is van het oude "des avonds". 
Een woord met weglating aan het begin van een zin krijgt nooit een hoofdletter. De 
hoofdletter staat in het tweede woord. Dus niet " 'S avonds" maar " 's Avonds") ga ik met 
een paar vrienden Russisch spreken. 
 
Volgende maandag zal ik werken, Chinees spreken met een groep vrienden en Nederlands 

 studeren. 
 
Volgende dinsdag zal ik werken en Hindi (Talen worden in het Nederlands met hoofdletter 
geschreven, maar dat weet je blijkbaar want verder schrijf je het altijd juist) en Nederlands 

 studeren. 
 
Volgende woensdag zal ik werken, een vriend en mijn nicht (?? --> ze is een vrouw!! Je nicht 
kan zowel de dochter van een oom of tante zijn als de dochter van je zus of broer, maar het 
is in elk geval een vrouw/meisje) bellen en Nederlands  studeren. 
 
Volgende donderdag ga ik werken en Hindi en Nederlands  studeren. 
 
Volgende vrijdag ga ik werken en Hindi en Nederlands  studeren. 
 
Volgende zaterdag ga ik in de ochtend werken en in de middag volg ik een cursus Chinees 
voor gevorderden en ga ik Nederlands  studeren. 


